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El futur
Per què

L’EUIT ofereix

?

euit ?

• La tradició i l’experiència d’una institució gairebé
centenària, així com el suport i les possibilitats
d’una organització sanitària com és el Consorci
Sanitari de Terrassa
• Un equip docent amb professorat altament qualificat de plena dedicació i professorat col·laborador
vinculat a la pràctica professional
• Metodologia docent adaptada al pla Bologna

• Atenció personalitzada i seguiment tutorial durant
el grau
• Programa de beques pròpies de l’ EUIT, a més a
més de les ministerials

a les teves
mans !

• Pràctiques simulades, tallers i seminaris en grups
reduïts
• Estades pràctiques en més de 90 centres d’arreu
de Catalunya i Espanya
• Participació en programes estatals i internacionals
d’intercanvi d’estudiants
• Assessorament específic als estudiants que
compaginen estudis i vida laboral

• Atenció personalitzada de la situació socioeconòmica de l’estudiant
• Aposta per la formació i promoció professional
• Borsa de treball nacional i internacional i acompanyament en la cerca de sortides professionals a
l’estranger

Adscrita a la

G R A U E N T E R À P I A O C U PA C I O N A L

Què és la Teràpia
Ocupacional?
La Teràpia Ocupacional és la disciplina sociosanitària,
que avalua la capacitat de la persona per exercir les
activitats de la vida quotidiana i intervé quan aquesta
capacitat està en risc o malmesa per qualsevol causa,
amb l’objectiu de facilitar que la persona pugui
participar d’aquelles activitats que siguin rellevants
en la seva vida.

Prepara’t
pel mercat
laboral
Estudiant Teràpia Ocupacional tindràs la formació i
capacitació per poder desenvolupar-te
professionalment en molts i diferents àmbits laborals
• Hospitals i mútues
• Centres de rehabilitació física i mental
• Atenció infanto-juvenil: escoles, centres educació especial,
centres d'estimulació precoç...
• Serveis sociosanitaris i atenció domiciliària
• Atenció a la persona gran i valoració de la dependència
• Programes de salut mental i drogodependències
• Programes d’inserció laboral, social i comunitaris
• Centres de teràpia assistida amb animals
• Centres d’adaptacions i material de suport per a l’autonomia
• Equips de docència i d’investigació
• Pràctica privada

De fet en l'actualitat, està estadísticament demostrat,
que un cop finalitzats els estudis és una especialitat
amb un alt índex d'integració al món laboral, amb
reconeixement i projecció internacional.

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa EUIT, anteriorment Escola Universitària
Creu Roja, va ser fundada l’any 1918 i és un dels centres
catalans pioners tant en la formació del Grau en
Infermeria com en la formació del Grau en Teràpia
Ocupacional.
Des de l’any 1983 l’Escola està adscrita a la Universitat
Autònoma de Barcelona i imparteix els estudis universitaris d’Infermeria. El curs 1993/1994 es van iniciar,
també, els estudis de Teràpia Ocupacional essent la
primera escola a Catalunya a oferir aquesta titulació.
En l’actualitat és l’únic centre de Catalunya acreditat
per la Federació Mundial de Teràpia Ocupacional
(WFOT) i membre fundador de la Xarxa Europea
d’Educació Superior en Teràpia Ocupacional (ENOTHE).
L’any 2012 l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional de Terrassa va ser adquirida pel Consorci
Sanitari de Terrassa com a part del seu projecte per
esdevenir hospital universitari.
Situada al centre de la ciutat de Terrassa, en un edifici
de finals del s. XIX, inscrit com a Bé Cultural d'Interès
Local (BCIL) en l'Inventari del Patrimoni Cultural
Català, les seves instal·lacions han estat reformades i
totalment condicionades a les necessitats d’un centre
universitari del s. XXI.

Lat: 41º 33' 44.5608''
Long: 2º 1' 0.2382''

Adscrita a la
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informacio@euit.fdsll.cat
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